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تلنگرتمسخروقرنطینهآخرالزمانی!




2.1 M views

فروپاشی عصبی بچه به خاطر تمسخر!
«کــوادن بیلز»  ۹ساله استرالیایی آ نقــدر از سوی
همساالن وهمکالسیهایش به خاطر قد وقامت و چهرهاش
تحقیر وتمسخر شد که مادرش فیلمی از او گرفت و در
ک منتشر کرد که بازتاب زیادی داشت .مادر کوادن
فیسبو 
نوشت «:به خاطر تحقیر هر روز پسرم او دچار فروپاشی
عصبی شده است و هر روز میگوید میخواهد برای
خالصی از فشار خودش را بکشد» .انتشار این فیلم نه تنها
استرالیا که افکار عمومی بسیاری از کشورها را برانگیخته
است و حاال از «هیو جکمن» تا «جفری دینمورگان» و
«خاویر باردم» و دهها چهره سینمایی و ورزشی مشهور
از او حمایت و توجه افکار عمومی را به آثار مخرب تحقیر و
توهین به فرد وجامعه جلب کردهاند.کاربری نوشت« :اون
صحنه ای که بچه رو به دوربینی که دست مادرشه با خشم
از ناراحتیش میگه دل آدم رو می لرزونه ».کاربر دیگری
نوشت« :به بچه هامون یاد بدیم باید همدیگه رو دوست
داشته باشن».

2.8 M views

تصاویر پربازدید فضای مجازی
ضد عفونی سنتی!

بعضی از
بازاری های
قم برای این
کهمحیط
کارشون رو
ضدعفونی
کننبااسپند
به جنگ کرونا
رفتن!

را
ننده کار درست





3.1 M views

کنترل کرونا به سبک چین
مانور پلیس و نیروهای واکنش سریع پزشکی در چین
برای مقابله با فردی مبتال به کرونا در شبکه های اجتماعی
دست به دست شد که برخی از کاربران آن را با نحوه
برخورد کادر پزشکی در کشور خودمان با بیماران مشکوک
به کرونا مقایسه کردند .در این ویدئو پلیس و نیروهای
واکنش سریع پزشکی را در مواجهه با فردی که مشکوک
به کروناست می بینیم که فورا اورا دستگیر و به قرنطینه
منتقل می کنند و در حالی که لباس های مخصوص به تن
دارند ،بعد از بازداشت فرد فوری لباس هایشان ضد
عفونی می شود .کاربری نوشت« :پروتکلهای مواجهه با
مظنونان به کرونا در چین نمیتونه الگوی جای دیگهای قرار
بگیره ».کاربر دیگری نوشت« :تازه اونا دارن از این کارا
می کنن و این همه مبتال دارن ببین اگه قرار بود مثل ما بی
خیال باشن چی می شد؟!» کاربری هم نوشت« :قطعا جدای
از متفاوت بودن فرهنگ مردم ما با چین ،نوع پراکندگی و
شیوع هم در چین و ایران متفاوته.».



2.9 M views

همدلی های کرونایی
در کنار همه اخبار بد درباره ویروس کرونا ،بعضی
فیلم ها و تصاویر در شبکه های اجتماعی حال آدم
را خــوب می کند .ویدئویی هم از نــوع دوستی و
همدلی هموطنان شیرازی در شبکه های اجتماعی
منتشر شد که با واکنش کاربران همراه بود .در این
ویدئو شیرازی های دوست داشتنی با توزیع رایگان
ماسک و دستکش به یکدیگر کمک می کنند .کاربری
نوشت« :همنوع دوستی و کمک رسانی در این فضای
آشفتگی روانی شرح دیگری دارد ».کاربر دیگری
نوشت« :دم شیرازی ها گرم موقع سیل توی عید
هم گل کاشتن ،خدا نگهدارتون باشه ».کاربری هم
نوشت« :امیدواریم همه جای کشور این نوع دوستی
سری پیدا کنه و ملت تا بیماری دیدن نرن
شیرازیا تَ َ
دم بیمارستان و با سنگ و چوب به جونش نیفتن!»
کاربر دیگری هم نوشت« :در این دنیای وانفسا دیدن
این کارها لذت خاصی داره».

2.8 M views

قرنطینه آخرالزمانی
«این جوری باید اوضاع رو کنترل کرد» .در حالی مسئوالن
از قرنطینه کردن شهرها و مناطق آلوده در کشور خودداری
میکنند که در مــوارد مشابه در سایر کشورها شهر
کامال قرنطینه میشود .ویدئویی از شهر قرنطینه شده
«کازا لپوستر ِلنگو» در ایتالیا منتشر شده که نشان
میدهد خیابانهای این شهر تقریبا خالی از انسان شده
است .این شهر ایتالیایی  15هزار نفر جمعیت دارد و
دومین فرد فوتی ایتالیا بر اثر کرونا در این شهر جانش را از
دست داده است .در تصاویر منتشر شده ،غیر از نیروهای
پلیس تقریبا هیچ فرد عادی دیده نمیشود .همین موضوع
باعث شده مطالبهای بین کاربران ایرانی شکل بگیرد که
از مسئوالن بخواهند با این بحران جدیتر برخورد کنند.
کاربری با اشاره به این ویدئو نوشت« :به نظر میرسه ما
هم باید در خصوص قرنطینه کردن بعضی شهرهامون
تجدیدنظرکنیم».

2.4 M views

توالت های اتوبوسی!
کشور هند از آن کشورهایی است که حتی دربــاره
سرویس بهداشتی عمومی هم با مشکل مواجه است
و کمبود توالت های عمومی در این کشور به یک معضل
بزرگ تبدیل شده و بهداشت جامعه مخصوصا بانوان را
به مخاطره انداخته است .به تازگی تصاویری در شبکه
های اجتماعی دست به دست می شود که نشان می دهد
برخی برای کم کردن این بحران از اتوبوس ها برای
ساخت سرویس بهداشتی بانوان استفاده کرده اند.
آن ها اتوبوس های اسقاطی را رنگ و با استفاده از پنل
خورشیدی و گل و گیاه تزیین و آماده خدمات دهی کرده
اند .البته این سرویس بهداشتی که مخصوص بانوان
است برای هر بار استفاده  5روپیه معادل  1100تومان
برای افراد هزینه در بر خواهد داشت.

راننده
اتوبوسیدر
شیرازباهزینه
شخصیش
اینچندبرگه
روچاپوتوی
اتوبوسنصب
کردهتاسهم
خودشرودر
منتشرنشدن
ویروساداکنه
کارهایکوچیکبرایمبارزهبزرگ

میشهباهمین
کارایساده
مثلخریدیه
بستهگوش
پاککنو
گذاشتن
جلوی
آسانسور
ازانتشار
ویروسکرونا
جلوگیریکرد

ر تاکسی!
ت مردم د

وضعی



تویبعضی
روستاهای
غرب
کشورمونبه
خاطربرفیکه
اومدههنوزراه
هایارتباطی
شونمسدوده
ولیبهجاش
یخچال
طبیعیدارن!

در کنار وظیفه مسئوالن ،وظیفه ما در برخورد با ویروس کرونا چیست؟برخی تصاویر و فیلم ها حکایت تلخی دارد
صالحی-اگردربسیاریازاتفاقها،انگشتمانرابهسمتمسئوالنبردهایموازآنهاخواستهایمعملکردشانرااصالحکنند
کهالبتهدرستهمهست،اینبارقصدداریمبهبرخیازمردمکهاینروزهابارفتارهایشانسالمتجامعهرابهخطرمیاندازند
تذکر دهیم .قطعا اطالع رسانی ،پیدا کردن روش های درمان ،تجهیز مراکز پزشکی  ،کنترل بازار لوازم مورد نیاز و ...به عهده
مسئوالنمربوطاستکه متاسفانهتاکنونکارشانرابه خوبیانجامندادهاندوامیدواریمکارشانرابهخوبیانجامدهندوهر
چهزودترازاینویروسکهنامشازخودویروسهمترسناکترشدهعبورکنیم.امانبایدیادمانبرودکهبسیاریازمسائلدو رکن
اساسیداردکهیکطرفآنمسئوالنهستندوطرفدیگرشمردم.بااینحالدرروزهایاخیراتفاقهاییازخودمامردمسر
میزندکهدیگرنمیشودمسئوالنرامقصردانستبلکهبیتوجهیبههشدارها،رعایتنکردنجوانمردی،انصافو...باعث
میشودنهتنهاسالمتفردیرابهخطربیندازیمکهباعملکردمانجامعهراهمدچارتشویشونگرانیکنیموسالمتشانراهم
بهخطربیندازیم.تعدادیازاینگونهرفتارهاراکهدرشبکههایاجتماعیهم پربازدیدشدهباهممرورمیکنیم.

دستفروش هایی که استراحت ندارند
پس از  ۶۷سال زندگی قاعدتا باید وقت استراحت
باشد اما برای برخی انگار هیچ وقت زمان استراحت
نیست! ویدئویی از یک دست فروش  ۶۷ساله که پای
بساط دست فروشی اش نشسته تا روزی خود را کسب
کند مورد توجه بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی
قرار گرفت .این پیرمرد می گوید قبال در شهرداری
رفتگر بوده اما نه بیمه دارد و نه حقوق بازنشستگی.
در کنار این پیرمرد ،پیرمرد دیگری هم وجود دارد که
لباس کهنه خرید و فروش می کند .کاربری نوشت:
« لطفا از دستفروش های مسن و سالمند و اونایی
که با کمر درد و پا درد و دوال دوال دنبال درآوردن
خرج روزانه شون هستن خرید کنین!» کاربر دیگری
نوشت« :آخرش این قانون حمایت از دستفروش
ها به کجا رسید؟!»

کنارکروانزامیبنشویم!

یخچا
لطبیع

ی

این روزها
توی تاکسی
وقتی کسی
سرفه می کنه
بغل دستیش
این شکلی
میشه و وقتی
سرفش می
گیره فکر
میکنه از توی
اون تاکسی
کرونا گرفته!

حملهعجیب

ویروسشایعهراپخشنکنیم

در روزهای گذشته ویدئویی منتشر شد که حمله عده ای را به
یک آمبوالنس که در حال جابه جایی چهار هموطن بیمار و
مشکوک به کرونا و گروه امداد پزشکی از رشت به بیمارستانی
درتالشبود،نشانمیداد.دراینویدئوعدهایمانعاینانتقال
وحرکتآمبوالنس وگروهامدادپزشکیبهبیمارستانیکهبرای
بیماران مبتال به کرونا در نظر گرفته شده و به نوعی قرنطینه
استمیشوند وکاربهگازاشکآورمیکشد.اینویدئوباواکنش
های زیــادی در شبکه های اجتماعی همراه بود .بسیاری از
کاربراناینحرکتراخطرناکترازکرونادانستندوافرادحمله
کننده را مبتال به ویروس زامبی خواندند .کاربری درباره این
ویدئو نوشت« :مسئوالن؛ بیکفایت و  ...و هرچیز دیگر ،کشف
جدیدیکردهاید؟! وظیفه ما در اینمیان چیست؟! ماچقدر به
ن خود رسیدهایم ،مایی که اگر سنگ و آتشمان جور
دا د هموط 
کپا،قطاعالطریقمریضومحتضریم!...بیمار
باشدبرایخودی 
مبتال که ممکن است هریک از ما باشیم چه گناهی کردهاست
که وسط تب و درد و نبود امکانات و بیکفایتیهای گوناگون،
باید دلنگران امنیت خود همباشد .شما که به فالن روحانی
میخندیدکهگفتهاست«مسلمانشیعهدچارکرونانمیشود»
چرا خود با یک بیمار ،رفتاری قرونوسطایی دارید که گویی آن
بیمار،شوموشیطانیاست؟!»

چرا عوض شده ایم

تصاویرزیادیهمازفروشماسکباقیمتهایباالدرشبکههای
اجتماعیدیدهمیشود.آنهمماسکهاییکهتاچندروزپیش
به وفور در داروخانه ها موجود بود و به یکباره ناپدید شد .ماسک
هاییکهبهقولوزیربهداشتدردستیکعدهمفتخورافتاده
تا از ترس و سالمت مردم سوء استفاده و جیبشان را پر کنند .در
اینمیانعکسهاییهمازرزمندههایسالهایدفاعمقدس
منتشر شد و کاربران زیادی در شرح آن نوشتند« :چرا ما عوض
شدهایم؟میگنزمانجنگوقتیدشمنبمبشیمیاییمیزد،
خیلی از رزمندهها ماسکهای خودشون رو از روی صورتشون
برمیداشتنوبهجوونترهامیدادن.امروزهمخیلیهاازدلهره
مردمازویروسکرونادارندماسکهاروانبارمیکنندوبهقیمت

ایــن روزهــا زندگی بــدون شبکه هــای اجتماعی
تقریب ًا غیرممکن و حتی غیرقابل تصور است.
ظهور شبکه هــای اجتماعی در یک دهــه اخیر
باعث تغییرات بی سابقه ای در سبک زندگی،
اقتصاد ،روابط اجتماعی ،سیاست و به طور کلی
تمام چیزهایی که با زندگی بشری ارتباط دارد،
شده است .مهم ترین کارکرد شبکه های اجتماعی
اطالع رسانی آن هاست که باعث شده دیگر هیچ
خبری ،هر چند کم اهمیت و مربوط به منطقه ای
در آن سوی جهان ،از چشم مخاطبان عام دور
نماند .در گذشته ای نه چندان دور ،عامه مردم از
اتفاقاتی که در شهرهای مجاور می گذشت بی خبر
می ماندند یا دست کم مطلع شدن از آن چند روز
یا چند هفته ای طول می کشید اما در عصر رسانه
های اجتماعی ،خبرها تنها دقایقی پس از رخ دادن
واقعه اطالع رسانی و از طریق شبکه ای بزرگ و
پیچیده از زیرساخت های ایجاد شده توسط دنیای
فناوری به شکلی ویروس وار منتشر می شوند ،به
نحوی که فردی در آن سوی جهان از اتفاقی که
دقایق یا حداکثر ساعاتی پیش در این سوی جهان
رخ داده ،مطلع می شود.

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

▪سکه ای با دو روی متفاوت

▪عالقه به خبرهای کوتاه  15ثانیه ای

بااینکهمطالعاتنشانداده ۵۷درصدافزایش
ترافیک به سمت سایت های خبری از مسیر
رسانه های اجتماعی بوده است اما افراد وقت
کمی برای خواندن یک مقاله یا یک ویدئوی
خبری صرف می کنند ،به طوری که تحقیقات
نشان می دهد زمان متوسط اختصاص یافته
توسط کــاربــران بــرای یک مقاله خبری تنها

امادرکنارآنچهگفتیمانتشارشایعاتهم باعثتشویشاذهان
جامعهمیشودکهبایدحتمابهآنتوجهشود.حسنبهشتیپور،
کارشناس رسانه نوشت« :نمیدانم چرا مردم به این میزان به
شبکههایاجتماعیمراجعهوفایلهایمختلفصوتیوتصویری
را بدون بررسیهای الزم همینطور منتشر و دست به دست
میکنند .خیلی مهم است که مردم سواد رسانهای خودشان
را تقویت کنند و نحو ه برخوردشان با مسائلی از قبیل ویروس،
آگاهانهومسئوالنهباشد.امیددرجامعهمابهشدتهدفحمله
قرار گرفته است .در حالی که امید نخ تسبیح و پیونددهنده
جامعه اســت ».البته برخی معتقدند مراجعه افراطی مردم به
اخبار غیر رسمی به دلیل نقص در اطالع رسانی دقیق از سوی
مسئوالناست.

هواداران سپاهان

در این میان ماجرای لغو بازی دیروز سپاهان و پرسپولیس هم
قابل تامل است .بعد از شیوع کرونا و بحث احتمال انتقال آن،
وزارتبهداشتبارهاازمردمخواستازتجمعاتبیموردوحتی
مهمانی های غیر ضروری اجتناب کنند تا بتوان هر چه زودتر از
شر این ویروس ناخوانده خالص شد .به همین دلیل قرار شد
بازی های این هفته فوتبال هم بدون تماشاگر برگزار شود اما
همینموضوعحواشیزیادیرابههمراهداشت.برخیهواداران
سپاهان مقابل هتل تیم باشگاه تجمع کردند و اجازه حرکت
اتوبوس بازیکنان را ندادند .تماشاگران تیم فوتبال سپاهان از
حضورنیافتن شان به شدت ناراحت بودند و تجمعی دیگر هم
در نزدیکی ورزشگاه داشتند.اگر قرار بود این بازی به دالیل
حساسیت آن در جدول لغو شود ،باید قبل از آمدن بازیکنان به
زمینواعالماینکهاینبازیبهخاطرکنترلکرونابدونتماشاگر
برگزار می شود ،انجام می شد اما وقتی میلیون ها تماشاگر
مقابلتلویزیونها نظارهگرچنینصحنهایهستند،چیزیجز
ریشخندبهتمامتدابیرکنترلکرونارانظارهنخواهندکرد.رفتاری
کهممکناستدردیگرحوزههایکنترلاینویروسمخوف ،با
لحاظ منافع فردی و گروهی تکرار شود .از آن جا که انتقال این
ویروس از طریق تنفس است ،همین نه تنها می تواند سالمت
هوادارانوبازیکنهاکهحتیخانوادههایآنهاراتحتالشعاع
قراردهد.ایندرحالیاستکهویدئوهایمنتشرشدهاز«ووهان
چین»و«کازالپوستر ِلنگو»ایتالیاکهدوکشتهبراثرکروناداشته،
نشان می دهد این شهرها به شهر ارواح شبیه شده و هیچ فردی
بدوندلیلدرخیابانحضورندارد.

البتهدرکناراینویدئوهاییکهازآنهانوشتیمبعضیفیلمهاوتصاویریازهمدلیمردمهمدر
شبکه های اجتماعی منتشر شد که از همدلی و همراهی مردم برای مبارزه با ویروس
کروناخبرمیداد.دراینچندروزتصویرمردیمنتشرشدکهدرمغازهلوازمآرایشی
بهداشتی خودش در بازار اردبیل ،اقدام به توزیع رایگان بیش از 1000ماسک
رایگان کرده بود .همچنین روز گذشته ویدئویی هم از نوع دوستی و همدلی
هموطنانشیرازیکهماسکتوزیعمیکننددرشبکههایاجتماعیمنتشرشد
کهباواکنشکاربرانهمراهبودکهامیدواریمبازهمشاهداینگونهتصاویرباشیم.

شبکههایاجتماعیچگونهنگاهمابهاخبارراتغییرمیدهند؟
شبکه های اجتماعی از خبرها و اطالعاتی
که در اختیار مخاطبان قرار می دهند ،جدای
از ماهیت ذاتی مفید و موثرشان ،برای افراد
و بــه خصوص کشورها مشکل آفــریــن شده
اند .شبکه های اجتماعی سکه ای با دو روی
متفاوت برای هر شخص است ،در حالی که
می تواند بسیار موثر و مفید باشد ،همزمان
نیز ممکن است تاثیری مخرب و گمراه کننده
در بطن خود داشته باشد .نقش رسانه های
اجتماعی مانند توئیتر ،فیسبوک و دیگر
رسانه های اجتماعی مانند تلگرام آنچنان
پررنگ شده که می توان گفت در کمتر از یک
دهه دست کم در حوزه خبری به سلطه مطلق
تلویزیون و رسانه های بصری دنیای خبر پایان
داده است.
دیگر آن روزها گذشت که برای اطالع از آخرین
اخبار جهان منتظر اخبار صبحگاهی یا اخبار
شبانگاهی یا خواندن روزنامه ها و مجالت می
ماندیم .فاصله تازه ترین اخبار جهان با ما تنها
یک ضربه روی اپلیکیشن (ها)یی است که روی
تلفن همراه یا رایانه مان نصب کرده ایم.

چندینبرابربهمردممیفروشن!خدایاکیارفتنکیاموندن»....

 ۱۵ثانیه و برای یک ویدئو تنها  ۱۰ثانیه است
و افــراد سعی می کنند به صورت گزینشی به
سراغ موضوعات و خبرهایی بروند که برایشان
مهم است.
▪شبکه های اجتماعی در اختیار فیک نیوزها

با وجود این ،پلتفرم های اجتماعی نیز به یک
اب ــزار کنترلی نامتعارف مجهز هستند .در

درجه اول صاحبان این پلتفرم ها روی اخبار و
اطالعاتیکهمادریافتمیکنیم،کنترلدارند.
بعد از آن نوبت به صاحبان کانال های خبری
(به ویژه در تلگرام) و سپس دوستان ما در رسانه
های اجتماعی می رسد که به «سردبیران»ی
تبدیل شده اند که رژیــم خبری مصرفی ما را
تعیین می کنند .بیشتر مخاطبان عام نشسته و
منتظر یک وعده غذایی از نوع خبری هستند که
در اختیار آن ها گذاشته می شود تا آن را مصرف
کنند و سپس بر اساس آن واکنش نشان دهند.
در ایــن فضای شلوغ ،واقعیت خبر کمترین
اهمیتراداردزیراهرکسیباهرپیشینه،هدف
و ایدئولوژی می تواند رژیم خبری مصرفی ما
را دستکاری کند؛ از نوع خبر انتخابی گرفته تا
پردازش و تشریح و در نهایت نتیجه گیری از آن.
بدین ترتیب یک واقعه واحد می تواند به خبرها
و تفاسیر متفاوتی در رسانه های اجتماعی گروه
های رقیب و مخالف منتهی شود که هر یک
برای مخاطب خاص خود پردازش شده اند .در
روزگاری که رسانه های موسوم به fake news
ازکنترلخارجشدهاند،پیداکردناخبارواقعی
وغیرمغرضانه،دستکارینشدهوبهعبارتدیگر
مهندسینشدهکاریبسیاردشواراست.دراین
فضا ،امکان انتشار ویروس گونه خبرهای دروغ
بسیار بیشتر از واقعیت است که این موضوع
نیز مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند.

خبرهای دروغ در شبکه های اجتماعی بسیار
عمیق تر ،سریع تر و وسیع تر از واقعیت ماجراها
یا اطالعات واقعی منتشر می شوند.
▪مهم ترین مشکل خبرها در شبکه های
اجتماعی

بدون شک هیچ شبکه اجتماعی به طور کامل
در انتشار اخبار صداقت و صحت نــدارد اما
برخی از آن ها ممکن است نسبت به دیگران
قابل اعتمادتر باشند .ضرورت به روز بودن در
انتشار اخبار ،باعث شده که دقت و صحت آن
ها مالک اصلی نبوده و قربانی جذب مخاطب
بیشتر شود زیرا خبری که االن مهم یا ترند است
می تواند چند ساعت یا حتی چند دقیقه دیگر
خبری سوخته و از اهمیت افتاده باشد .شیوه
مصرفاخباردرعامهمردمنیزتغییرکردهاست.
درگذشته،دردنیایاخبارسوالاصلیاینبود:
گزارش دهنده این خبر کیست؟ اما سوال امروز
دنیای شبکه های اجتماعی در حوزه خبری این
است« :نشر دهنده کیست؟»
در چنین فضای پرتنش و پر از دروغی ،تنها راه
دور ماندن حداقلی از اخبار دروغ این است که
یک خبر را از چندین رسانه بررسی کنیم و تیتر
اخبار که بیش از هر چیز دیگری ما را به خود
جلب می کند ،واقعی در نظر نگیریم.
منبع :روزیاتو

